
Zmluva o dielo
uzatvorená padla ust. 5 535 a nasl. obchodného zákonníka v plamnm znení

medzi zmluvnýml stranaml
1. Obĺednávateľ:

Obchodné meno: obe: Partizánska Ľupča
Sídlo: Partizánska Ľupča 417, 032 15

lču: 00315555
Dlč: 2020551507
Zislúpené: Bc. ladlslav Baláiec, siamsta ahze
Bankmtě spnlerlle: Prlma banka Slavensko a. ;.
člsln účtu: SK72 5500 nooo 001507570 3002
lďalel ako „0biednávatel'“)

za Zhamvlleľ:
Obchodné mena: Rldop :. r. a.
sídlo: Dnstnjevského radí. 811 09 Bratislava
|čo. 51153973
DIČ: 2120613891
lč DPH: SK2120613891

Zapísaný: Obchodný reglslev 05 Bratislava,
oddí Srn,vlo1kač.123111/B
Bankové ivujenizl čsoa. a.s.
číslomu: SKSZ 7500 0000 00:10 2514 4531
Oprávnený knnat'v mene spoločnosti: Pavol Valda, konatel
(dala, aka „zhotovneľ'l

sa annual. na uzatvorení tepu zmluvy o dlelo (ďalej len „zmluya";
za nasledujúclch padrmenuk

|.
Predmet zmluvy

14 zmluvné strany sa na základe vzájnmnel dohody ruznaali uzatvorl'ťmm zmluvu, predmetom
ktorej je wkunaníe diela - knnklétne sa ,edná o dodanie, umiestnenie a uvedenle do
prevádzky stoličkového výťahuv hudnve Zariadenia pre senioruv mnm obce Panítánska
Ľupča velil“: špeclĺlkácie.
Tauto zmluvou sa xhomvlteľ zaväzuje vvpracovať a odovzdať objednávateľovi d'lele podla
špeclíikácií uvedených včlánku ll. (ejha zmluvy, na základe pužladavlek objednávateľa



a ohjednavatersa zavazuje zaplatrl zhnlovnehw za vykonané dielo dohodnutu cenu a riadne
vykonane' oieio prevzraf.znotovrter sa zavazuje, Že za dolednanú cenv vykoná pre
objednavatela dielo podľa poziadaviekopjedna'vatela.

objednávater sa zavazule dokončené dielo prevziat aza melo zaplatit zhotoviterovr
dojednanu' cenu podla článku IV tejto zmluvy.

Il.

špecifikácie predmetu plnenia

Predmet plnenia zahrna.
al nosnosť:125kg,
o) úroven hluk 'max.40 dBA,

cl rozmery: 550 k zou mm,
o) ponon- záberom ozuoeneho kolesa do hrebeňovej tyče,
el napájanie: 230V,
fl parkuvanle v dulrlej stanici: Začiatok na 1. schode. - vodiaca koľajnica pri parkovani

v dolnej stanici nesmie presahovať viac ako nčrn od hrany sthodu,
g] dlaľknvo ovládaný zamykač,
n) motoricky sklápaleľnáopierka na nohy,
il motoricky otáčana sedačka v dolne, parkovacej stanici,
j) verzia pravá,
kl záruka 35 mesiacov.

Zhotovřteĺ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné mnozstvo kvalifikovaných atechnicky
spôsobilých pracovnikov na riadne a včasné splnenie diela podla tejto zmluvy.

. zhotovrtel sa zavazuje postupovat“ pri vykanaru la s odbornou starostlivosťou,dodržiavat
všeobecne závazné predpisy, technické normy a podmienkydojednaná v tejto zmluve.

. zhotovitel je povinný predmet plnenia pred jeho konečným vyhotovenirn prejednal
sobiednávatelom a predložiť hu objednávateľovi na odsúhlasenie.

objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykona'vanra diela poskytne zhotoviterovi
v nevyhnutnom rozsahu potreonu sučrnnost.

IIl.

Lehoty a miesto plnenia

Miesto dodania diela je zariadenie pre seniorov KARITA obce Pzrllxinska Ľupča,
Panixánska (“Dňa 84, 032 15.



Zhotovitel sa zavazuie, že bude vvkonávať dielo, na základe špecitikacie opledna'vateia
predloženej znotovitelovr a v termínednpredu dohodnutom s objednávateľamtj, najneskôr
do 30 dníod uudpi'sania zmluvy.

zhotovitei splní svoiu DOVlnnusť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním

predmetu diela objednávateľovi na adrese zarradenla pre seniorov KARITA opce Part-zánska
Ľupča, Pamzanska Ľupča 84, 032 15. Prevzatie objednávateľ potvrdí na odovzdávalúmm
protokole svojlm podpisom.

IV.

Cena a platobné podmienky

cena za výkonenle diela zhotovlterom (r.,. cena diela vrátane, dopravy, inštalácie e oživenie
mela, doprava (echnlka le určená ria základe cenuvel ponuky a je vo výške 6491,G7euv bez
DPH. K cena bude pripočítane' daň z pridane; hodnoty, ktorú bude znpzpvltel iakturovať
ohlednávateluv'iv su'lade so zákonom č. 222/2004 z 1 o dani z pridanei hodnotyy platnom
zneníuna vrátane DPH v sume 7 790,00 eurlslovom sedemrlsíc sedemsludeväl'deslat eur)
je konečná a pevná po celú dobu platnosrl zmluvy.

objednávate! sa lavdzule unradlz' zhotoviteiovi cenu za vykonanie diela podle faktury
vvstaveriel zhotoviterom de la dni po odovzdanl mela so splatnosťou u dn. odo dňa jei
doručenia objednávateľovi, ato bezhotovostným prevodom na ucet zhotovitera uvedeny
vzáhlaví tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie lektúrv bude potvrdenie o odovzdaní e
prevzarrdleia.

v prlpede omeškania zhotoviteľa s dodaním dielo je ohledne'veter oprávnený puíadovat' od
zhotovitelz zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 1 ceny dlela podľa článku lv ods.] za každý deň
omeškania

V pripade omeškama objednávateľa s úhradou laktury je zhotowter oprávnený požadovať od

ohlednávatere úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnel sumy za každý deň omeškania.

v.
záručná doba a zodpovednost za vady

Záručná doba ll: dielu podľa tejto zmluvv i! vdĺžke trvania 35 mes mv začína plyn'ť
dnem pndplsu odovzdávacleho protokolu.

zhotoviternezodpoveda za vady spôsobené nesprávnym ppuživanlm predmetu tejĺu zmluvy
alebo poškodenim predmetu zmluvy objednávateľom.

Vadv znslené a reklamnvané v záručnej dobe sa zhotovlter zaväzule Odstrániť v lehote 30 dní
od ieh pisomneho oznámenia objednávateľom.

zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo ie zhotovené podľa podmienok dohodnutých v [91m
zmluve.



5 znoto ' r zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objedna'vaterovi.
v prípade vady diela má oojednavarela pravo ooiadovar' a zhorovitei povinnost poskytnut
bezplatne odstránenie vady,

1 nite zmluvu je možné menit a doplnat len formou oisomny'ch dodatkov, podpísaných
ooidvoma zmluvným stranami

2 Zmluva je vyhotovená v dvnch vyhotoveniach, z ktorých po oodpisaní obdrží každá
zo zmluvných strán jedno vyhotovenie.

3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a učmnost dňom nasledujúcimoo dnijej zverejnenia na Wet-lovom sídle objednávatela.

4 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č, 546/2010 Z.z., klorým sa dopĺňa
zakon č. zau/1954 Zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších predpisov a ktorým sa mama
a dnpĺňajú niektoré zákonvv

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne ; bez omylu, nebola uzavretá
v liesni za napadne nevýhodnýcn podmienok, zmluvu si prečitali,jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpisuiú

s, Právne vztahy touto zmluvou neupravené sa posudzum podra príslušných ustanuvem'
Obchodného zákonníka v platnom znení a sdvisiaerch právnych predplsav.

U (7 A: (57v Partizánskej Ľupči dňa v eratisiave dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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Bc. Ladislav Balažec Pavol vajda
starosta uooe Pamzánska Ľupča konateľRidnp s.r o
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